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Alles wat vanuit het hart komt is oprecht. Voor je raap. Eerlijk en confronterend. 

Hard en hecht. Dit is FC Utrecht. Vanuit het hart. Hier is goed nooit goed genoeg. 

Het kan altijd beter. Niet zwart-wit denken maar rood-wit. Wij zien het als ambitie. 

We moeten groeien. Trots zijn. Op wat we zijn en waar we naar toe kunnen groeien. 

Dat gaat niet vanzelf, daar is toewijding voor nodig. Waardering moet je verdienen. 

Door bij te dragen aan het collectief. Verantwoordelijkheid nemen. Er bovenuit 

durven schitteren. Door te voetballen met je hart. Zonder je hoofd te verliezen. 

Door niet alleen je voeten, maar ook je hart te laten spreken.

FC Utrecht staat midden in de samenleving. Wij zijn oprecht betrokken bij alles wat 

er om ons heen gebeurt. Wij zijn misschien hard en professioneel. Maar wel vanuit 

een groot hart. FC Utrecht komt niet voor niets uit de domstad en is net als de stad 

verbonden met de beschermheilige St. Maarten. Dat is waarom we vanuit het hart 

de buurt veroveren, de stad, de regio en uiteindelijk Nederland. Niet door hard te 

roepen, maar door er met het hart vol voor te gaan.
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Alles wat vanuit het hart komt is oprecht. Voor je raap. 

Eerlijk en confronterend. Hard en hecht.
Dit is FC Utrecht. Vanuit het hart.



EERLIJK EN 
CONFRONTEREND. 

HARD EN HECHT.

OLDSTARS

“De Oldstars bij FC Utrecht betekent voor mij sportiviteit, saamhorigheid, Utrechtse humor  

en maatschappelijke betrokkenheid. Vooral de maatschappelijke projecten spreken mij aan,  

omdat je ervaart hoe gelukkig mensen hiervan worden. Blije kinderen en ouderen zien,  

is telkens weer bijzonder om te ervaren.” 

Jan Zwezerijnen, speler FC Utrecht Oldstars



EERLIJK EN 
CONFRONTEREND. 

HARD EN HECHT.

BIJZONDER EREDIVISIE TEAM
“Spelen voor FC Utrecht is voor hen echt een droom. Heel onwerkelijk. Ze leren 

andere kinderen kennen die ook een beperking hebben en kunnen zo gezamenlijk 

sporten.” 

Moeder van Matthijs, speler Bijzonder Eredivisie Team
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Hier is goed nooit goed genoeg. Het kan altijd beter.

Niet zwart-wit denken maar rood-wit.
Wij zien het als ambitie. We moeten groeien. Trots zijn. 



NIET 
ZWART-WIT 

DENKEN MAAR
ROOD-WIT.

ZIJ AAN ZIJ PROJECT

Het Zij aan Zij-project van FC Utrecht is in het leven 

geroepen met als doel om bewustwording te creëren over 

verschillende invloeden in Stadion Galgenwaard. Met 

het Zij aan Zij-project wordt bewustwording gecreëerd 

over onder meer verschillende religieuze achtergronden, 

geaardheid en validiteit. Het project is opgezet in samenwerking met JoU Jongerenwerk, de 

Anne Frank Stichting, Stichting Vredeseducatie en de Bond tegen vloeken. 

Het Zij aan Zij-project werd in januari 2020 bekroond met een 2de plek voor 

“Maatschappelijk Project Eredivisie”.

Info Resultaten

€ 30.000
Gewonnen bedrag



NIET 
ZWART-WIT 

DENKEN MAAR
ROOD-WIT.

WENSEN & VERZOEKEN 

Wikke (11) heeft een ongeneeslijke oogziekte 

waardoor zijn zicht steeds slechter wordt. 

Wikkes droom was om FC Utrecht nog één 

keer te kunnen zien spelen. 

“Wikke moet veel incasseren. Vandaag zijn 

er allemaal lieve mensen om hem heen. 

Dat geeft hem heel veel steun. Fantastisch 

dat FC Utrecht dit heeft kunnen betekenen 

voor hem.”

Moeder van WikkeInfo
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Verantwoordelijkheid nemen. Er bovenuit durven schitteren. 

Door te voetballen met je hart. Zonder je hoofd te verliezen.
Door niet alleen je voeten, maar ook je hart te laten spreken.



DOOR TE 
VOETBALLEN 

MET JE HART. 
ZONDER JE HOOFD 

TE VERLIEZEN.

FANBUS & IT4KIDS CLINICS450 9
Aantal kinderen

fanbus
Aantal It4kids

clinics

“Bij de fanbus is het elke week weer 

afwachten wat voor groep we hebben. Maar 

we zien altijd blije en dankbare gezichtjes met 

een grote glimlach. En daar doe je het voor.” 

Piet en Debby, vrijwilligers FanbusResultaten



DOOR TE 
VOETBALLEN 

MET JE HART. 
ZONDER JE HOOFD 

TE VERLIEZEN.

OUDERENVAK450 8,0
Totaal aantal 

ouderen Waardering

Resultaten

“Fantastische ervaring. Ik ben al in jaren 

niet meer geweest, omdat ik slecht ter 

been ben. Door deze tribune kan ik dat wel. 

In één woord geweldig.” 

Bezoeker Ouderenvak
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FC UTRECHT
STAAT 

MIDDEN IN DE 
SAMENLEVING.

FC UTRECHT LEERT

Resultaten

600+ 8,5
Totaal aantal 

kinderen Waardering
“Leuk, enthousiast, informatief en uitdagend 

voor de kinderen.”

Juffrouw Milou, basisschool de Schakel



FC UTRECHT
STAAT 

MIDDEN IN DE 
SAMENLEVING.

GALA VOOR HET KIND

€ 11.256 16.000+
Opgehaald bedrag Livestream views

ResultatenInfo

Het Gala voor het Kind kon door 

alle maatregelen rondom het 

Corona-virus niet doorgaan. 

Desondanks wil FC Utrecht zich 

blijven inzetten voor de mensen 

die door deze crisis het zwaarder hebben als ooit tevoren. Daarom werd er op 26 april een 

online editie van het Gala voor het Kind georganiseerd in Stadion Galgenwaard. Kijkers konden 

via het online platform doneren en bieden op veilingitems, maar boven alles genieten van een 

breed scala aan artiesten.
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FC Utrecht staat midden in de samenleving.

Wij zijn oprecht betrokken bij alles wat er om ons heen gebeurt.
Wij zijn misschien hard en professioneel. Maar wel vanuit een groot hart. 



WIJ ZIJN OPRECHT 
BETROKKEN BIJ 
ALLES WAT ER 
OM ONS HEEN 
GEBEURT.

WKZ-SKYBOX 

Een middag naar het stadion om een voetbalwedstrijd 

te bekijken is voor veel kinderen in het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis (WKZ) niet mogelijk. FC Utrecht komt daarom 

naar hen toe. Op 26 november 2019 opende FC Utrecht haar 

eigen skybox midden in de centrale hal van het WKZ. Met de 

skybox van FC Utrecht kunnen de kinderen even vergeten dat ze ziek zijn. De kinderen kunnen 

er elke dag van het jaar terecht om samen te spelen, te gamen of om te genieten van een 

voetbalwedstrijd van FC Utrecht. 

Resultaten

8,0
Waardering

Info



WIJ ZIJN OPRECHT 
BETROKKEN BIJ 
ALLES WAT ER 
OM ONS HEEN 
GEBEURT.

TIKKIE TERUG

Dit seizoen is FC Utrecht gestart met haar nieuwe project genaamd Tikkie Terug. Met Tikkie 

Terug wil FC Utrecht dementie en eenzaamheid onder ouderen bestrijden en oude tijden doen 

herleven. Tikkie Terug brengt ouderen samen en laat voetbalherinneringen bovenkomen, vanuit 

de gedeelde passie voor de sport. 

Info



WIJ ZIJN OPRECHT 
BETROKKEN BIJ 
ALLES WAT ER 
OM ONS HEEN 
GEBEURT.

VOORLEESONTBIJT

“Lezen is leren. Je steekt er zoveel meer van op dan 

wanneer je al je tijd alleen maar doorbrengt achter 

een spelcomputer.” 

Maarten Paes, keeper FC Utrecht Resultaten

105
Aantal kinderen
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FC Utrecht komt niet voor niets uit de domstad  
en is net als de stad verbonden met de beschermheilige St. Maarten.

Dat is waarom we vanuit het hart de buurt veroveren, 
de stad, de regio en uiteindelijk Nederland.



DAT IS 
WAAROM WE 
VANUIT HET 
HART DE BUURT 
VEROVEREN.

KERSTDINER

“Alleen is maar alleen. Dan is het zo heerlijk om 

te dineren met FC Utrecht, vertegenwoordigers 

van twaalf gemeenten, de artiesten en vooral 

u, de eregasten van vanavond. We kunnen dus 

stellen dat we vanavond in de allersterkste 

opstelling spelen.”

Resultaten

224 9,0
Aantal ouderen Waardering

Burgemeester Jan van Zanen



DAT IS 
WAAROM WE 
VANUIT HET 
HART DE BUURT 
VEROVEREN.

PROVINCIEBEZOEK
“Het was zo ontzettend leuk op het veld. Op zo’n moment weet je weer waar voetbal omdraait. 

Het maakt niet uit of je nu superfit of licht gehandicapt bent. Plezier staat voorop en dat stralen 

ze uit op het veld.”

John van den Brom, trainer FC Utrecht
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Niet door hard te roepen, 
maar door er met het hart vol voor te gaan.  

#Helpvanuithethart 



MAAR DOOR 
ER MET HET 
HART VOL 
VOOR TE 
GAAN.

CORONA-CRISIS

SPANDOEKENACTIE 
“Bedankt FC Utrecht voor dit mooie spandoek om ons een steuntje in de rug te geven in deze 

zware tijden! Dit waarderen wij enorm.” 

Medewerker WKZ



MAAR DOOR 
ER MET HET 
HART VOL 
VOOR TE 
GAAN.

CORONA-CRISIS

TUSSENVOORZIENING & LED-WAGEN 

“Het is mooi dat een club als FC Utrecht zich zo om ons 

bekommerd. Dat wordt zeker weten zeer gewaardeerd. 

Ongekend dat FC Utrecht klaar staat voor iedereen in  

de samenleving.” 

Kenny, vrijwilliger Tussenvoorziening Resultaten

120
Aantal maaltijden



MAAR DOOR 
ER MET HET 
HART VOL 
VOOR TE 
GAAN.

CORONA-CRISIS

VOEDSELBANK 

“Geweldig initiatief en een mooi gebaar naar 

de hulpbehoevende van de voedselbank. Jullie 

betrekken de gehele gemeenschap bij jullie acties 

en initiatieven, wat geweldig is.”

Jeanette Kolovos, stichting JoU Resultaten

400+ 8,4
Aantal dozen Waardering



MAAR DOOR 
ER MET HET 
HART VOL 
VOOR TE 
GAAN.

CORONA-CRISIS

HOOGWERKER 

“Heel erg mooi dat dit zo plaats heeft kunnen 

vinden. Als je dan die blije gezichtjes van de 

meiden ziet, is dat ontzettend mooi om te zien. 

Dank jullie wel FC Utrecht.”

Moeder van Eline

“Het was heel leuk en superfijn om haar 

weer eens te zien. Het heeft helaas heel 

lang geduurd.”

Eline



MAAR DOOR 
ER MET HET 
HART VOL 
VOOR TE 
GAAN.

CORONA-CRISIS

BINNENTUINCONCERTEN
“In deze tijden zijn dergelijke initiatieven heel belangrijk voor ons ouderen.  

Het geeft ons het gevoel van betrokkenheid en saamhorigheid.”

Bewoner woonzorgcentrum Bunninchem





FC Utrecht bedankt haar maatschappelijk partners en relaties

www.fcutrecht.nl/maatschappelijk maatschappelijk@fcutrecht.nl 




